
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 
 

 

Số:        /KH-UBND 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

           Hạ Lang, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"  

nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 58/UBND-KT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 

năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức Lễ 

phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão nhằm tuyên truyền giáo dục, mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, tác dụng của 

rừng và việc trồng cây gây rừng; bảo vệ rừng và nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp 

nhân dân về tác dụng của rừng, của trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế 

- xã hội. 

- Tận dụng đất đai ở đồi bãi, ven đường giao thông, trong khuôn viên cơ quan, 

đơn vị, trường học để trồng cây đem lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, 

góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cơ quan xanh - sạch - đẹp... 

2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, ban ngành, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang và UBND 

các xã, thị trấn tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp 

Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Cây trồng được quản lý, bảo vệ, chăm sóc đảm bảo tỷ lệ sống cao. 

II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH 

1. Cấp huyện: Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023: 

- Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, ngày 30/01/2023 (tức mùng 9 Tết Quý Mão). 

- Địa điểm tổ chức Lễ phát động: Tại đồi Luộc Hảu, Xóm Khum Đin, xã Vinh Quý. 

- Thành phần:  

+ Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh 

đạo UBND huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;  
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+ Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn huyện;  

+ Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể xã Vinh Quý; 

đại điện các hộ gia đình xóm Khum Đin, xã Vinh Quý. 

 (theo mục 4, phần III của Kế hoạch này). 

2. Cấp xã, thị trấn: UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn; 

Trồng cây lâm nghiệp; tiếp tục trồng mới, trồng dặm lại Hoa Trạng Nguyên (các 

địa điểm trước đây đã trồng) tại các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn, 

trục đường mới mở, trục đường xóm, xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị… ; thời 

gian tổ chức từ 27/01/2023 đến 05/02/2023 (từ ngày mùng 6 đến ngày 15 Tết Quý 

Mão).  

3. Kinh phí thực hiện: Các đơn vị cân đối và bố trí từ nguồn ngân sách được 

phân bổ hàng năm của đơn vị để tổ chức thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Lập dự toán kinh phí để mua cây giống và các chi phí khác cho buổi lễ phát động 

Tết trồng cây năm 2023. 

- Chuẩn bị cây giống để trồng tại buổi lễ ra quân của huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn về kỹ thuật trồng, chăm sóc bảo 

đảm cây sống và sinh trưởng tốt. 

- Phối hợp với UBND xã Vinh Quý chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết 

khác để tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” năm 2023. 

- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo huyện tại buổi lễ ra quân. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 và tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và 

PTNT về kết quả thực hiện trên địa bàn huyện. 

- Chuẩn bị phông và ma két trang trí tại buổi lễ phát động với nội dung như sau: 

UBND HUYỆN HẠ LANG 

 

LỄ PHÁT ĐỘNG 

TẾT TRỒNG CÂY XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 

 

Hạ Lang, ngày 30/01/2023 
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2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 

- Hướng dẫn về kỹ thuật trồng tại buổi lễ và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ 

đối với từng loài cây cụ thể.  

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn phát dọn thực bì, cuốc hố và hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị trồng cây;  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn 

kinh phí phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây năm 2023. Thẩm định kinh phí cho 

buổi Lễ phát động của huyện; Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán. 

4. Các cơ quan, đơn vị 

- Cử cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang (cơ 

quan dưới 5 người cử 01 lãnh đạo và 01 nhân viên; cơ quan từ 6 đến 10 người cử 01 

lãnh đạo và 02 nhân viên; cơ quan có trên 10 người cử 01 lãnh đạo và 03 nhân viên) 

tham gia Tết trồng cây tại đồi Luộc Hảu, xóm Khum Đin, xã Vinh Quý (mang theo 

cuốc, xẻng).  

Thời gian: 8h30 giờ ngày 30/01/2023, tập trung tại đồi Luộc Hảu xóm Khum Đin 

xã Vinh Quý. 

5. UBND xã Vinh Quý 

- Huy động các hộ dân xóm Khum Đin thực hiện các hoạt động phát dọn thực 

bì, cuốc hố trồng cây hoàn thành xong trước ngày  29/01/2023; 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các nội dung để tổ chức 

buổi Lễ phát động Tết trồng cây; 

- Mời toàn thể cán bộ, công chức tham dự buổi lễ phát động và trồng cây tại xóm 

Khum Đin; giao cho các hộ dân có đất rừng được trồng cây tổ chức quản lý chăm sóc 

số cây đã trồng tại buổi lễ ra quân. 

6. UBND các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch của cấp mình, tổ chức thưc hiện Tết trồng cây, trồng hoa trên 

địa bàn; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện 

trồng cây, đồng thời thực hiện tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng sinh 

trưởng và phát triển tốt.  

- Hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá chất lượng, 

tổng hợp số liệu báo cáo tiến độ và kết quả trồng cây về Phòng Nông nghiệp và 

PTNT trước ngày 08/02/2023 để tổng hợp báo cáo. 

7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông: Đưa tin, bài về hoạt động phát 

động và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 

năm 2023 diễn ra trên địa bàn huyện Hạ Lang. Đồng thời quan tâm, thường xuyên 
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làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng, bảo 

vệ rừng, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị xã hội huyện 

tổ chức tuyên truyền để các đoàn viên, hội viên hưởng ứng và tích cực tham gia Tết 

trồng cây. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 

Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang. Đề nghị các cấp, ngành, địa 

phương quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 08/02/2023 để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan đơn vị trong huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Thẩm Văn Khiêm 
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